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GDF felmérések 
 

DPR2016 - Kérdőív Hallg.mot. ()
Válaszadók száma = 142

Felmérés eredményekFelmérés eredmények

Jelmagyarázat
Kérdésszöveg Jobb pólusBal pólus n=mennyiség

átl.=átlag
elt.=Átl. elt.
tart.=tartózkodás
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Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag

Skála Hisztogram

1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben?1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben?

1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? 1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? 1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? 1.2 Milyen szakon tanul ebben az intézményben? 
Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

n=142mérnök informatikus (BSc) 46.5%

műszaki menedzser (BSc) 7%

gazdálkodási és menedzsment (BA) 19%

gazdaságinformatikus (Bsc) 23.9%

műszaki informatikai 3.5%

informatikus közgazdász 0%

műszaki menedzser 0%

1.3 Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon?1.3 Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon?1.3 Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon?1.3 Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon?
n=142nappali 36.6%

esti 0%

levelező 0.7%

távoktatás 62.7%

1.4 Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? 1.4 Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? 1.4 Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? 1.4 Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? 
n=142Államilag támogatott 2.1%

Költségtérítéses/önköltséges 95.8%

Részösztöndíjas 2.1%
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1.5. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon?1.5. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon?1.5. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon?1.5. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon?
n=1422005-ben, vagy azelőtt 2.1%

2006 0.7%

2009 4.2%

2011 2.1%

2012 5.6%

2013 16.2%

2014 21.8%

2015 35.9%

2016 11.3%

1.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot?1.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot?1.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot?1.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot?
 

n=142elégséges 3.5%

közepes 52.1%

jó 38%

jeles, kiváló 6.3%

1.7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye1.7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye1.7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye1.7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye
jellemzően jobb, vagy rosszabb?jellemzően jobb, vagy rosszabb?jellemzően jobb, vagy rosszabb?jellemzően jobb, vagy rosszabb?

n=140sokkal rosszabb, mint a többieké 1.4%

valamivel rosszabb, mint a többieké 6.4%

kb. ugyanolyan, mint a többieké 62.1%

valamivel jobb, mint a többieké 23.6%

sokkal jobb, mint a többieké 6.4%

Felsőfokú szakképzés
n=135Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 14.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 8.1%

Nem szeretnék 77%

Alapképzés (BA/BSc)
n=130Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 20.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 3.8%

Nem szeretnék 75.4%

Mesterképzés (MA/MSc)
n=131Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 16.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 24.4%

Nem szeretnék 58.8%

Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
n=128Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 7.8%

Igen, más felsőoktatási intézményben 6.3%

Nem szeretnék 85.9%
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Doktori (PhD, DLA) képzés
n=126Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 2.4%

Igen, más felsőoktatási intézményben 7.1%

Nem szeretnék 90.5%

Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés)
n=125Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 1.6%

Igen, más felsőoktatási intézményben 0%

Nem szeretnék 98.4%

1.9. Jelenlegi tanulmányai alatt igénybe vesz-e diákhitelt?1.9. Jelenlegi tanulmányai alatt igénybe vesz-e diákhitelt?1.9. Jelenlegi tanulmányai alatt igénybe vesz-e diákhitelt?1.9. Jelenlegi tanulmányai alatt igénybe vesz-e diákhitelt?
n=140igen 19.3%

nem 80.7%

1.9.1. Milyen típusú diákhitelt vesz igénybe?
n=33szabad felhasználású Diákhitel1 30.3%

kötött felhasználású(képzési költségre fordítható) Diákhitel2 45.5%

mindkettőt 24.2%

2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok

2.1. Tanul jelenleg egyéb szakon is?2.1. Tanul jelenleg egyéb szakon is?2.1. Tanul jelenleg egyéb szakon is?2.1. Tanul jelenleg egyéb szakon is?
n=141igen 1.4%

nem 98.6%

2.1.2. Milyen képzési formában?2.1.2. Milyen képzési formában?2.1.2. Milyen képzési formában?2.1.2. Milyen képzési formában?
n=3Ba/BSc 66.7%

Ma/MSc 0%

egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 33.3%

egyetemi - hagyományos képzés 0%

főiskolai - hagyományos képzés 0%

doktori képzés - PhD, DLA 0%

szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0%

diplomás képzés 0%

kiegészítő képzés 0%

felsőfokú szakképzés 0%

2.2. Van felsőfokú végzettsége?2.2. Van felsőfokú végzettsége?2.2. Van felsőfokú végzettsége?2.2. Van felsőfokú végzettsége?
n=142igen 16.9%

nem 83.1%
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2.2.2. Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be!2.2.2. Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be!2.2.2. Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be!2.2.2. Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be!
n=24Ba/BSc 20.8%

Ma/MSc 25%

egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 4.2%

egyetemi - hagyományos képzés 0%

főiskolai - hagyományos képzés 8.3%

doktori képzés - PhD,DLA 4.2%

felsőfokú szakképzés 37.5%

3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok

     3.1.1. angol nyelvből:     3.1.1. angol nyelvből:     3.1.1. angol nyelvből:     3.1.1. angol nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=141
átl.=3.5
elt.=1.1

2.8%

1

13.5%

2

37.6%

3

24.8%

4

21.3%

5

     3.1.2. német nyelvből:     3.1.2. német nyelvből:     3.1.2. német nyelvből:     3.1.2. német nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=129
átl.=1.8
elt.=1
tart.=1

47.3%

1

31%

2

14.7%

3

3.9%

4

3.1%

5

     3.1.3. francia nyelvből:     3.1.3. francia nyelvből:     3.1.3. francia nyelvből:     3.1.3. francia nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=124
átl.=1.1
elt.=0.5

91.1%

1

5.6%

2

2.4%

3

0%

4

0.8%

5

     3.1.4. olasz nyelvből:     3.1.4. olasz nyelvből:     3.1.4. olasz nyelvből:     3.1.4. olasz nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=124
átl.=1.1
elt.=0.4
tart.=1

93.5%

1

4%

2

2.4%

3

0%

4

0%

5

     3.1.5. spanyol nyelvből:     3.1.5. spanyol nyelvből:     3.1.5. spanyol nyelvből:     3.1.5. spanyol nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=124
átl.=1.1
elt.=0.4

93.5%

1

4.8%

2

0.8%

3

0%

4

0.8%

5

     3.1.6. orosz nyelvből:     3.1.6. orosz nyelvből:     3.1.6. orosz nyelvből:     3.1.6. orosz nyelvből: nagyon jól
ismeri

nem
ismeri

n=122
átl.=1.2
elt.=0.7
tart.=1

85.2%

1

9.8%

2

2.5%

3

0%

4

2.5%

5

3.2. Ön beszél egyéb idegen nyelven?3.2. Ön beszél egyéb idegen nyelven?3.2. Ön beszél egyéb idegen nyelven?3.2. Ön beszél egyéb idegen nyelven?
n=140igen 6.4%

nem 93.6%

3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az
idegen nyelvből?idegen nyelvből?idegen nyelvből?idegen nyelvből?

nagyon jól
ismeri

alapszintű n=8
átl.=2
elt.=0.8
tart.=1

25%

1

50%

2

25%

3

0%

4

3.4. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön?3.4. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön?3.4. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön?3.4. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön?
n=140igen 1.4%

nem 98.6%
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3.4.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert?3.4.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert?3.4.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert?3.4.1. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=3nem tanultam 33.3%

1 0%

2 33.3%

3 0%

4 0%

5 0%

6 0%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 33.3%

3.4.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?3.4.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?3.4.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?3.4.2. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=3nem tanultam 100%

1 0%

2 0%

3 0%

4 0%

5 0%

6 0%

7 0%

8 0%

9, vagy több alkalommal 0%

3.4.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! 3.4.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! 3.4.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! 3.4.4. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! 
Több választ is megjelölhet!Több választ is megjelölhet!Több választ is megjelölhet!Több választ is megjelölhet!

n=4Tempus/Erasmus ösztöndíj 25%

a fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 25%

egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 25%

egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0%

saját/családi finanszírozás 25%

párhuzamos külföldi munkavállalás 25%

egyéb forrásból 0%

3.5. Végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön?3.5. Végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön?3.5. Végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön?3.5. Végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön?
Kérjük csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

n=139igen 3.6%

nem 96.4%

3.6. A végzettség megszerzése után tervez-e külföldi munkavállalást?3.6. A végzettség megszerzése után tervez-e külföldi munkavállalást?3.6. A végzettség megszerzése után tervez-e külföldi munkavállalást?3.6. A végzettség megszerzése után tervez-e külföldi munkavállalást?
n=142Igen 34.5%

Nem 33.1%

Nem tudom eldönteni 32.4%
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4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához

4.1. Jelenleg dolgozik Ön?4.1. Jelenleg dolgozik Ön?4.1. Jelenleg dolgozik Ön?4.1. Jelenleg dolgozik Ön?
n=142igen 78.9%

nem 21.1%

4.1.1. Ez a munkaviszony:4.1.1. Ez a munkaviszony:4.1.1. Ez a munkaviszony:4.1.1. Ez a munkaviszony:
n=112állandó jellegű és határozatlan időtartamú 77.7%

meghatározott időtartamú 3.6%

megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 3.6%

alkalmi, időszakos megbízás 3.6%

diákmunka, gyakornoki munka 11.6%

4.1.2. Minek tekinti magát inkább?4.1.2. Minek tekinti magát inkább?4.1.2. Minek tekinti magát inkább?4.1.2. Minek tekinti magát inkább?
n=112főfoglalkozású diáknak 15.2%

főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 84.8%

4.1.3. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?4.1.3. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?4.1.3. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?4.1.3. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?
n=111csak a saját szakterület 25.2%

a saját és a kapcsolódó szakterületek 56.8%

egy egészen más szakterület 9%

bármilyen szakterület 9%

4.2. Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával?4.2. Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával?4.2. Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával?4.2. Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával?
n=142Biztosan sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 45.8%

Valószínűleg sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül 40.8%

Nem tartom valószínűnek, hogy sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 8.5%

Biztosan nem sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 2.1%

Nem szeretnék a tanult szakterületen elhelyezkedni 2.8%

4.5. Sok ok van, ami miatt valaki diplomát akar szerezni. Kérjük, jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyik az a 4.5. Sok ok van, ami miatt valaki diplomát akar szerezni. Kérjük, jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyik az a 4.5. Sok ok van, ami miatt valaki diplomát akar szerezni. Kérjük, jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyik az a 4.5. Sok ok van, ami miatt valaki diplomát akar szerezni. Kérjük, jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyik az a két szempont, amik Önkét szempont, amik Önkét szempont, amik Önkét szempont, amik Ön
számáraszámáraszámáraszámára a legfontosabbak! a legfontosabbak! a legfontosabbak! a legfontosabbak!

n=1424.5.1. Munkanélküliség elkerülése 26.8%

4.5.2. Magas jövedelem 54.2%

4.5.3. Társadalmi megbecsülés 11.3%

4.5.4. Vezetői pozíció, karrier 24.6%

4.5.5. Kötetlenebb életmód 19%

4.5.6. Külföldi munkavállalás 8.5%

4.5.7. Szakmai, intellektuális fejlődés 43%

5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok

5.1. Az Ön neme?5.1. Az Ön neme?5.1. Az Ön neme?5.1. Az Ön neme?
n=142férfi 80.3%

nő 19.7%
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Milyen településen lakott Ön 14 éves korában?Milyen településen lakott Ön 14 éves korában?Milyen településen lakott Ön 14 éves korában?Milyen településen lakott Ön 14 éves korában?
 
5.3.1. Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?5.3.1. Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?5.3.1. Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?5.3.1. Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van?

n=141igen 2.8%

nem 97.2%

5.4. Milyen tipusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?5.4. Milyen tipusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?5.4. Milyen tipusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?5.4. Milyen tipusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?
n=142gimnázium - hagyományos 4 osztályos 29.6%

gimnázium-5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 8.5%

6,8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 4.9%

szakközépiskola 54.2%

egyéb 2.8%

5.5. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?5.5. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?5.5. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?5.5. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=141legfeljebb 8 általános 5.7%

szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 19.1%

szakközépiskola, technikum 32.6%

gimnázium 9.2%

főiskola 16.3%

egyetem 11.3%

nem tudja, nem ismerte, nem élt 5.7%

5.6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?5.6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?5.6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?5.6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?
n=141legfeljebb 8 általános 5%

szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 17%

szakközépiskola, technikum 29.1%

gimnázium 18.4%

főiskola 19.9%

egyetem 8.5%

nem tudja, nem ismerte, nem élt 2.1%

5.7. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét Ön 14 éves korában?5.7. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét Ön 14 éves korában?5.7. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét Ön 14 éves korában?5.7. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét Ön 14 éves korában?
n=141az átlagosnál sokkal jobb 6.4%

az átlagosnál valamivel jobb 22.7%

nagyjából átlagos 40.4%

az átlagosnál valamivel rosszabb 21.3%

az átlagosnál sokkal rosszabb 9.2%

5.8. Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? 5.8. Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? 5.8. Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? 5.8. Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük a szülői és
nagyszülői körre gondoljon!

n=141igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 3.5%

igen, csak a szülők között 7.1%

igen, csak a nagyszülők között 2.1%

nincs 87.2%
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Profil
Alegység: GDF - 1
Tanár neve: GDF felmérések
Kurzus neve:
(felmérés neve)

DPR2016 - Kérdőív Hallg.mot.

3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok

     3.1.1. angol nyelvből:     3.1.1. angol nyelvből:     3.1.1. angol nyelvből:     3.1.1. angol nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri

n=141
átl.=3.5

     3.1.2. német nyelvből:     3.1.2. német nyelvből:     3.1.2. német nyelvből:     3.1.2. német nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri

n=129
átl.=1.8

     3.1.3. francia nyelvből:     3.1.3. francia nyelvből:     3.1.3. francia nyelvből:     3.1.3. francia nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri

n=124
átl.=1.1

     3.1.4. olasz nyelvből:     3.1.4. olasz nyelvből:     3.1.4. olasz nyelvből:     3.1.4. olasz nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri

n=124
átl.=1.1

     3.1.5. spanyol nyelvből:     3.1.5. spanyol nyelvből:     3.1.5. spanyol nyelvből:     3.1.5. spanyol nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri

n=124
átl.=1.1

     3.1.6. orosz nyelvből:     3.1.6. orosz nyelvből:     3.1.6. orosz nyelvből:     3.1.6. orosz nyelvből: nem
ismeri

nagyon jól
ismeri

n=122
átl.=1.2

3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből?3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből?3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből?3.3.1. Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? alapszintű nagyon jól
ismeri

n=8
átl.=2
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Hozzászólások jelentéseHozzászólások jelentése

2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok2. Egyéb felsőfokú tanulmányok

2.1.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!2.1.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!2.1.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!2.1.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!
(Ha több egyéb szakon is tanul, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!)

SZE-közlekedésmérnök

jogász

2.2.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!2.2.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!2.2.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!2.2.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg!
(Ha több diplomája is van, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!)

Altalanos Rendszergazda

Andragógus

BTK - Vallástudomány MA,

Jogász

Matematika [tanári szakirány]

Mérnökinformatikus

Mérnökinformatikus - hálózati informatikus

OKJ - banki ügyintéző / befektetési term. értékes.

Szent István Egyetem közgazdász

Szociális gazdaság

Számítógép programozó

Tanári (angol-filozófia)

balettmuvesz

epitomernoki

gépészmérnök

jogi asszisztens

közgazdász 

reklámszervező szakmenedzser

védelmi igazgatási szervező

Általános rendszergazda

Általános rendszergazda Rendszerinformaitkus

Építőmérnők

3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok3. Nemzetközi tapasztalatok

3.3. Milyen egyéb nyelven beszél?3.3. Milyen egyéb nyelven beszél?3.3. Milyen egyéb nyelven beszél?3.3. Milyen egyéb nyelven beszél?
(Ha a fentieken túl több idegen nyelven is beszél, arra gondoljon amelyet a legmagasabb szinten ismer!)

Angol

Latin

Lengyel

Svéd

Török
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horvát, szerb

japán

török

3.4.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?3.4.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?3.4.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?3.4.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?
Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!

10

80

3.4.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!3.4.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!3.4.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!3.4.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!

Ausztria

Oroszország

4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához4. Kapcsolódás a munka világához

4.3. Mennyire becsülné átlagosan az Ön szakján végzett frissdiplomások havi nettó átlagkeresetét?4.3. Mennyire becsülné átlagosan az Ön szakján végzett frissdiplomások havi nettó átlagkeresetét?4.3. Mennyire becsülné átlagosan az Ön szakján végzett frissdiplomások havi nettó átlagkeresetét?4.3. Mennyire becsülné átlagosan az Ön szakján végzett frissdiplomások havi nettó átlagkeresetét?
1-3 évvel a diplomázás után, Magyarországon, a szakterületen belülMagyarországon, a szakterületen belülMagyarországon, a szakterületen belülMagyarországon, a szakterületen belül elhelyezkedettek körében (nettó, ezer Ft/hónap)

100 (4 előfordulás)

110

120 (2 előfordulás)

130

140 (2 előfordulás)

144

150 (11 előfordulás)

160 (9 előfordulás)

165

170

180 (11 előfordulás)

190 (2 előfordulás)

200 (19 előfordulás)

220 (4 előfordulás)

230 (6 előfordulás)

240 (2 előfordulás)

250 (26 előfordulás)

260 (2 előfordulás)

270 (3 előfordulás)

280 (2 előfordulás)

300 (13 előfordulás)

310

350 (3 előfordulás)

400 (3 előfordulás)

500 (3 előfordulás)
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600

999

4.4. Mi az a havi nettó átlagkereset, amellyel frissdiplomásként Ön személy szerint elégedett lenne?4.4. Mi az a havi nettó átlagkereset, amellyel frissdiplomásként Ön személy szerint elégedett lenne?4.4. Mi az a havi nettó átlagkereset, amellyel frissdiplomásként Ön személy szerint elégedett lenne?4.4. Mi az a havi nettó átlagkereset, amellyel frissdiplomásként Ön személy szerint elégedett lenne?
1-3 évvel a diplomázás után, MagyarországonMagyarországonMagyarországonMagyarországon, a szakterületen belülszakterületen belülszakterületen belülszakterületen belül elhelyezkedve (nettó, ezer Ft/hónap)

85

120 (2 előfordulás)

130 (2 előfordulás)

140

144

150 (5 előfordulás)

160 (3 előfordulás)

170 (2 előfordulás)

180 (2 előfordulás)

190

199

200 (23 előfordulás)

210

220 (5 előfordulás)

230 (5 előfordulás)

240 (2 előfordulás)

250 (24 előfordulás)

280 (4 előfordulás)

300 (24 előfordulás)

330

350 (7 előfordulás)

400 (4 előfordulás)

450 (2 előfordulás)

480

500 (5 előfordulás)

600 (4 előfordulás)

999 (2 előfordulás)

5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok5. Személyes adatok

5.2. Melyik évben született Ön?5.2. Melyik évben született Ön?5.2. Melyik évben született Ön?5.2. Melyik évben született Ön?

1960 (2 előfordulás)

1965

1966

1967

1968
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1969

1971 (4 előfordulás)

1972 (4 előfordulás)

1973 (4 előfordulás)

1974 (2 előfordulás)

1975 (8 előfordulás)

1976 (3 előfordulás)

1977

1978 (8 előfordulás)

1979 (4 előfordulás)

1980 (4 előfordulás)

1981

1982 (2 előfordulás)

1983 (3 előfordulás)

1984 (3 előfordulás)

1985 (10 előfordulás)

1986 (8 előfordulás)

1987 (7 előfordulás)

1988 (7 előfordulás)

1989 (5 előfordulás)

1990 (6 előfordulás)

1991 (8 előfordulás)

1992 (5 előfordulás)

1993 (7 előfordulás)

1994 (7 előfordulás)

1995 (8 előfordulás)

1996 (4 előfordulás)

1999

5.3.1.1. Kérjük, adja meg az ország nevét:5.3.1.1. Kérjük, adja meg az ország nevét:5.3.1.1. Kérjük, adja meg az ország nevét:5.3.1.1. Kérjük, adja meg az ország nevét:

Belgium

Magyarország

Oroszország

Szerbia

5.3.1.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát!5.3.1.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát!5.3.1.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát!5.3.1.2. Kérjük, adja meg a település irányítószámát!

1011

1016

1023

1026
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1028

1029

1035

1037

1039

1045

1048 (2 előfordulás)

1050

1063

1068

1070

1081

1083

1095

1103

1104

1105

1108

1111 (3 előfordulás)

1112

1115 (2 előfordulás)

1116 (2 előfordulás)

1118 (2 előfordulás)

1120

1134

1141

1148

1158

1164

1173 (5 előfordulás)

1184

1185

1188

1201 (2 előfordulás)

1221

1224

1237

1289

2013
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2030

2049

2092

2117

2119

2120

2131

2143

2144

2162

2174

2191

2193

2230

2241

2310

2315

2440

2525

2532

2600

2700

2730

2735

2737

2765

2800

3013

3051

3064

3070

3100 (2 előfordulás)

3200

3525

3534

3535

3600

4033

4083
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4125

4200

4220

4400

4461

4501

4531

4600 (2 előfordulás)

5000

5100 (3 előfordulás)

5350

5600

6000

6300

6449

6723

6800

7300

7400

7632

8200

8226

8456

8600

8693

8700

8981

9023

9027

9028

9400

9653

9952


